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ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Theoretical neuromuscular 
approach to clinical application”  

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายธิดา  ลาภอนันตสิน 

หลักการและเหตุผล 
 การรักษาด้วยการออกกําลังกายเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพการเคล่ือนไหวแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการ
เคลื่อนไหวเป็นบทบาทสําคัญของนักกายภาพบําบัด เพ่ือให้ผู้ป่วยฟ้ืนคืนความสามารถในการเคล่ือนไหวกลับมา
ใกล้เคียงปกติมากท่ีสุด ดังน้ัน นักกายภาพบําบัดจําเป็นต้องพัฒนาทักษะการรักษาด้วยการออกกําลังกายในการฝึก
ฟ้ืนฟูการเคล่ือนไหวแก่ผู้ป่วย การออกแบบการออกําลังกายเพ่ือการรักษาอย่างมีเหตุผลสอดคล้องกับสภาวะ
ปัญหาของผู้ป่วยบนพ้ืนฐานความรู้เชิงทฤษฎีและกลไกของผลการฝึกผ่านการกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเน้ือ 
(neuromuscular approach) ย่อมส่งผลให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพแก่ผู้ ป่วยอย่างสูงสุด ซึ่งการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และการปฏิบัติจากการถ่ายทอดประสบการณ์จริง เป็นแนวทางหน่ึงของการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนา
ทักษะได้เป็นอย่างดี  

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเล็งเห็นประโยชน์ของการจัดโครงการอบรม       
เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Theoretical neuromuscular approach to clinical application” เพ่ือถ่ายทอดและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ทักษะการรักษาทางกายภาพบําบัดและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพการเคล่ือนไหวสําหรับผู้ป่วย
แก่นักกายภาพบําบัดท่ีสนใจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะการรักษาด้วยการออกกําลังกายแก่นักกายภาพบําบัดในการฟ้ืนฟู               

การเคล่ือนไหวสําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคล่ือนไหว 
2. เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักกายภาพบําบัดได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์        

การรักษาด้วยการออกกําลังกายในการฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวสําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้าน
การเคลื่อนไหว 

3. เพ่ือเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และโรงพยาบาลต่างๆ 

ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 ระหว่างวันที่  23 - 24  มิถุนายน  2565 
 ณ คลินิกกายภาพบําบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน   62   คน  

1. วิทยากร และคณะกรรมการดําเนินงาน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
จํานวน  12    คน 

2. กลุ่มผู้สมัครเข้าร่วมอบรม ณ สถานที่จัดอบรม (on site)  จํานวน   10    คน  
2.1 นักกายภาพบําบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกและนักกายภาพบําบัดท่ีเป็นศิษย์เก่าของ       

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน  4    คน 
2.2 นักกายภาพบําบัดจากหน่วยงานต่าง ๆ   จํานวน  6   คน 

3. กลุ่มผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์  จํานวน    40    คน 
 3.1 นักกายภาพบําบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกและนักกายภาพบําบัดที่เป็นศิษย์เก่าของ       

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน   5    คน 
3.2 นักกายภาพบําบัดจากหน่วยงานต่าง ๆ   จํานวน  35    คน 

วิธีการอบรม  การบรรยายและการปฏิบัติ  

วิทยากร  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติยา จินเดหวา สังกัดอิสระ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะการปฏิบัติการรักษาด้วยการออกกําลังกายเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพการ
เคล่ือนไหวแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวที่สามารถนําไปใช้ทางคลินิกได้มากข้ึน 

การประเมินผลโครงการ 
1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมผ่านการประเมินผลการเรียนรู้โดยมีคะแนน post-test ผ่าน 50% หรือมากข้ึน
กว่าก่อนการอบรม 

 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต้ังแต่ระดับดีข้ึนไป (≥ 4 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5) 
 3. มีผู้สมัครเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนเป้าหมายของโครงการ 
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การลงทะเบียนและวิธีการลงทะเบียน 
1. โอนผ่านทางธนาคาร 

ช่ือบัญชี  “คณะกายภาพบําบัด มศว” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว องครักษ์ 
ประเภทออมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 283 - 204359 - 3 

2. ถ้ามีการเปล่ียนช่ือ - นามสกุล  กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์ 
3. สมัครลงทะเบียนต้ังแต่บัดน้ี ถึงวันที่  2  มิถุนายน 2565 

 

 

 

ลงทะเบียน  กลุ่มผู้สมัครเข้าร่วมอบรม ณ สถานท่ีจัดอบรม (on site) 
สําหรับ นักกายภาพบําบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบําบัดที่เป็นศิษย์เก่าของ       
       คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รับจํานวน  4 คน)  คนละ  3,000  บาท 

ลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่ (อย่างไม่เป็นทางการ) 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/3V2FhU1iTmYFJKwZ9 https://shorturl.asia/N0rTi 

ลงทะเบียน  กลุ่มผู้สมัครเข้าร่วมอบรม ณ สถานท่ีจัดอบรม (on site) 
สําหรับ นักกายภาพบําบัด อาจารย์จากสถาบันต่างๆ  (รับจํานวน  6 คน)  คนละ  3,500  บาท 

ลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่ (อย่างไม่เป็นทางการ) 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/WG2kVyaKpdENbh1SA https://shorturl.asia/RQuOv 
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หากชําระค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด  ๆท้ังส้ิน และไม่รับชําระค่าลงทะเบียนในวันที่จัดอบรม  
การสมัครอบรมจะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้รับใบสมัครพร้อมใบโอนเงินเรียบร้อยแล้ว และจะปิดรับสมัครเม่ือ      
ผู้เข้ารับการอบรมครบตามจํานวนที่รับสมัคร  
ทั้งนี้ หลังจากการจัดโครงการเสร็จส้ินแล้ว และไม่มีผู้แสดงหลักฐานการโอนเงิน ภายในวันที่               
31 สิงหาคม 2565 ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ คณะจะนําเงินส่งเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
 

ลงทะเบียน  กลุ่มผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ 
สําหรับ นักกายภาพบําบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบําบัดที่เป็นศิษย์เก่าของ       
       คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(รับจํานวน  5 คน)  คนละ  2,500  บาท 

ลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่ (อย่างไม่เป็นทางการ) 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/4yjf2szuUFUdSrWr8 https://shorturl.asia/zg5Tl 

ลงทะเบียน  กลุ่มผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ 
สําหรับ นักกายภาพบําบัด อาจารย์จากสถาบันต่างๆ  (รับจํานวน  35 คน)  คนละ  3,000  บาท 

ลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่ (อย่างไม่เป็นทางการ) 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/7ysp3UnfN3QiBP5h6  https://shorturl.asia/M4D3o 
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4. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม เฉพาะวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.  
- การรับสมัคร คุณขนิษฐา  ใจกล้า  โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27315  
     โทรศัพท์เคล่ือนที่ 08 3237 8627 
- การชําระค่าลงทะเบียน คุณสุภาพร สีบุญ  โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27312 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 2316 5488 
ใบสมัครและรายละเอียดโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้จาก  https://physicaltherapy.swu.ac.th 

5. สามารถตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าอบรม ได้ทาง https://physicaltherapy.swu.ac.th 
ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์เฉพาะผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนแล้วเท่าน้ัน 
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กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หัวข้อ “Theoretical neuromuscular approach to clinical application”  

ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2565   
ณ คลินิกกายภาพบําบัด ชั้น 6 อาคารบรกิาร : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 
เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 - 11.00 น. บรรยาย Theoretical neuromuscular physiology;   

- anatomy and physiology  
- PNF theoretical mechanism 
- Basic procedure and specific techniques of PNF 

โดย  ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา 
เวลา 11.00 - 11.15 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
เวลา 11.15 - 12.15 น. ปฏิบัติการ PNF techniques for decreasing muscle tension and  

increasing muscle strength 
โดย  ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา และ ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน 

เวลา 12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 14.30 น. ปฏิบัติการ Clinical neuromuscular application for neck pain 
   โดย  ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา และ ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน 
เวลา 14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
เวลา 14.45 - 16.15 น.  ปฏิบัติการ Clinical neuromuscular application for back pain 
   โดย  ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา และ ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน 

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 
เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 - 10.30 น. ปฏิบัติการ Clinical neuromuscular application for SCI 
   โดย  ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน และ ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา 
เวลา 10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
เวลา 10.45 - 12.15 น. ปฏิบัติการ Clinical neuromuscular application for SCI (ต่อ) 
   โดย  ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน และ ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา 
เวลา 12.15 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 14.30 น.  ปฏิบัติการ Clinical neuromuscular application for stroke 
   โดย  ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา และ ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน 
เวลา 14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
เวลา 14.45 - 16.15 น.  ปฏิบัติการ Clinical neuromuscular application for stroke (ต่อ) 
   โดย  ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา และ ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน 
 
****************************************************************************************************** 
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